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Govor potpredsjednika Hrvatskoga sabora i izaslanika predsjednika 

Hrvatskoga sabora akademika Željka Reinera na svečanoj sjednici 

Fakultetskog vijeća prigodom Dana Medicinskog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu i proslave 102. obljetnice Fakulteta 

17. prosinca 2019. 

Poštovani uzvanici, 

čast mi je i zadovoljstvo da vas mogu pozdraviti na ovoj svečanoj sjednici u ime 

predsjednika Hrvatskoga sabora, svih zastupnika i u svoje osobno ime, i čestitati 

na 102. obljetnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

Svim sveučilišnim nastavnicima, svim djelatnicima, a ponajprije studentima 

želim mnogo uspjeha u daljnjem radu te ispunjenje profesionalnih i privatnih 

ciljeva. 

Medicinski fakultet, moja Alma Mater, i ustanova u kojoj već 33 godine radim, 

vodeća je znanstveno-nastavna ustanova iz područja medicine u Hrvatskoj, koja 

je od početka svojeg djelovanja educirala više od 25 tisuća liječnika. Medicinski 

fakultet u Zagrebu već više od jednoga stoljeća obrazuje stručnjake s 

nacionalnim i međunarodnim ugledom. 

Hrvatski sabor oduvijek je bila institucija koja podupire znanost i obrazovanje, 

pa se tako s radošću prisjećamo 13. studenog 1917.  godine kada je upravo 

Hrvatski sabor donio odluku o osnivanju Medicinskog fakulteta. Dana 20. 

prosinca 1917. održana je prva sjednica nastavnika, na kojoj je sastavljen red 

predavanja i obavljene su sve pripreme za upis u prvi semestar. Prije dvije 

godine obilježili smo tu značajnu godišnjicu osnutka, stoljeće rada ovog 

središnjeg medicinskog učilišta, ne samo u našoj zemlji, već i šire, ustanove iz 

koje su, i uz čiju su pomoć nastali svi ostali medicinski fakulteti u Hrvatskoj.  

Liječnici su oduvijek bili utjecajni članovi društva tako da ne čudi činjenica da 

su kroz povijest mnogi saborski zastupnici bili liječnici, predstavljali glas naroda 

u temama od iznimne važnosti za društvo u cjelini. Briga za javno zdravstvo, 

zalaganje za najviše svjetske standarde u liječenju te promoviranje važnosti 

brige o zdravlju i danas su jedne od važnijih tema kojima se bave liječnici u 

politici. U Hrvatskome saboru 18. siječnja 2019. osnovana je neformalna 
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skupina zastupnika pod nazivom "Zastupnici u borbi protiv raka", koje sam i 

osobno član. Skupina je osnovana po uzoru na skupinu zastupnika koja pod 

istim nazivom djeluje u Europskome parlamentu. Cilj ove neformalne skupine 

zastupnika u Hrvatskome saboru jest podizanje svijesti javnosti u borbi protiv 

raka, pružanje podrške oboljelima te promicanje bolje kvalitete života za one 

koji su pobijedili rak. Držim da bismo sličnu skupinu morali osnovati i za bolesti 

srca i krvnih žila koje su ubojica broj jedan u Hrvatskoj. 

No, svi mi koji svakodnevno radimo s pacijentima, svjesni smo da je moderno 

doba donijelo i nove civilizacijske bolesti. U posljednjih tridesetak godina 

živimo načinom života koji nije u skladu s ljudskom fiziologijom. Nove 

generacije ne poznaju način života koji ne uključuje moderne tehnologije, 

sjedilački način života i ubrzani tempo svakodnevice, stoga se liječnici više nego 

ikada bave bolestima uzrokovanim stresom, nezdravom prehranom, alergijama, 

demencijama, depresijom, ali sve više i digitalnom ovisnošću.  

Dame i gospodo,  

naravno da nove tehnologije omogućuju i novi pristup medicini, a sukladno 

tome i novi pristup liječenju. Primjerice, robotika u medicini koja je još nedavno 

bila nezamisliva, danas je u hrvatskim bolnicama realnost. 

Ovim putem bih zahvalio Medicinskom fakultetu što neumorno prati svjetske 

trendove u obrazovanju svojih studenata i promociji znanosti. Brojna priznanja i 

uspjesi dokaz su visoke konkurentnosti hrvatskih stručnjaka i znanstvenika na 

svjetskoj pozornici. I zato sam neizmjerno sretan što Fakultet ispunjava svoju 

misiju i cilj, a to je obrazovanje kompetentnih zdravstvenih djelatnika koji će 

svojim znanjem unaprijediti medicinsku praksu i znanost. 

A upravo vi, cijenjeni kolege nastavnici, budućim liječnicima usađujete ono što 

odlikuje uspješnog i renomiranog liječnika, više nego samo usvajanje znanja i 

podataka: poštivanje dostojanstva osobe, empatiju i želju za cjeloživotnim 

usavršavanjem. 

Kolegama studentima želim sve najbolje u nastavku studija i u daljnjem 

profesionalnom radu te im poručujem neka ih uvijek vode znatiželja i empatija, 

a ne želja za prestižem i prvenstvom, jer dobrog liječnika velikim čine njegova 



 
Ured potpredsjednika Hrvatskoga sabora akademika Željka Reinera  

 

 

 

3 

djela. Zato u ovo predblagdansko vrijeme poručujem da spustimo glave iz visina 

i ne zaboravimo da iz bolničke postelje svi imamo jednaki pogled. 

Još jednom, sretan vam Dan Fakulteta! 

Ad multos annos! 

 


